İnsan Hakları ve Bağımsız Medya Projesi / Telifli Haber ve Yayın Rehberi
Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen ve Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen “İnsan Hakları ve
Bağımsız Medya Projesi” kapsamında genç gazetecilere yönelik; çocuk hakları haberciliği, toplumsal cinsiyet
odaklı habercilik ve yasal boyutuyla gazetecilik konularında çevrimiçi eğitimler verilecek, atölye çalışmaları
düzenlenecek. Proje 1 Ağustos 2021 tarihinde başladı ve bir yıl sürecek. Proje kapsamında verilecek eğitim ve atölye
çalışmalarına katılmak üzere seçilen gazetecilerden, takip ettikleri eğitim programına uygun olarak, telif karşılığında
haber veya yayın üretmeleri bekleniyor. Başvuru sahibi kriterleri, başvuru, onay ve yayın süreci ile uygun haber
konuları hakkında yönergeyi rehberin devamında bulabilirsiniz.
Başvuru Sahibi Kriterleri
- Fiil ehliyetine sahip,
- 35 yaşından küçük,
- Daha önce gazetecilik mesleğini icra etmiş (mesleki tecrübesi olmayan kişiler için İletişim Fakültesi mezunu olma şartı
aranmaktadır) ve başvuru yaptığı sırada bir medya kuruluşunda süreli veya süresiz sözleşmesi olmayan,1 serbest
çalışan gazeteciler,
- Türkiye’de ikamet eden gerçek kişiler
başvuru yapabilir.
Başvuru Süreci
Yukarıda belirtilen başvuru sahibi kriterlerini karşılayan gazeteciler eğitimlere başvuru yapabilir ve başvurusu kabul
edilen gazeteciler, telifli haber desteğinden yararlanabilirler. Eğitim duyuruları http://humanrights.gc-tr.org/ web sitesi
üzerinden yapılacak, başvuru detayları ve başvuru formu duyurularda paylaşılacak.
Başvurusu kabul edilen gazetecilerin öncelikle http://egitim.gc-tr.org/ adresinde yer alan ilgili eğitim videolarını
izlemeleri gerekiyor. Proje kapsamında, alanda uzman eğitmenler tarafından çocuk hakları haberciliği, toplumsal
cinsiyet odaklı habercilik ve yasal boyutuyla gazetecilik konu başlıklarında eğitim videoları hazırlandı. (Eğitim
videolarını “Gazetecilik Etiği” ve “İnsan Hakları Gazeteciliği” Modüllerinde bulabilirsiniz. Başvuru sahiplerinden bu
modüllerde yer alan tüm eğitim videolarını izlemeleri bekleniyor.) Ortalama 1 saat uzunluktaki eğitim videolarının
izlenmesi için başvuru sahiplerine 2 hafta süre tanınacak.
Çevrim için eğitim videolarını izleyen gazeteciler, haber/yayın önerilerinin yer aldığı ön başvuru formlarını e-posta
yoluyla (başvuru@gc-tr.org ) proje ekibine iletmeliler. Ön başvuru formunda, kişisel bilgilerin yanı sıra, yapılacak
haber veya yayın için bir konu önerisi yazılması gerekiyor. Öneri, proje Editörü tarafından onaylanabilir, reddedilebilir
veya revizyon talep edilerek geri çekilebilir.2
Haber/yayın önerisi kabul edilen gazeteciler, son teslim tarihinden önce haberlerini ( başvuru@gc-tr.org ) adresi
üzerinden proje ekibine iletmeliler. Podcast ve canlı yayın dosyaları mp3,mp4,.wav,.aif,.avi formatında; röportaj, haber
ve araştırma dosyaları Word formatında hazırlanmalıdır.
Hazırlanan yayın veya haberin, Avrupa Basın Özgürlüğü Bildirgesi maddeleri ile Gazeteciler Cemiyeti Ulusal
Komitesinin Yayın İlkeleri’ne uyması gerekmekte. Söz konusu Bildirgenin maddeleri ile Yayın İlkelerine bu rehberin son
sayfasında yer verildi. Yayın veya haber; söz konusu madde ve ilkelere uymadığı takdirde reddedilebilir ya da yayın
veya haber içeriğinde revizyon talep edilebilir. Revizyonun mümkün olmadığı durumlarda Proje ekibi haber/yayını
reddetme ve telif ödememe hakkına sahiptir. Yayın veya haberi reddedilen başvuru sahibi, proje takvimi el verdiği
sürece yeni başvuru yapabilir.
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Başvuru sahiplerinin başvuru döneminde; herhangi bir medya, basın, yayın, film, prodüksiyon kuruluşunda belirli
veya belirsiz süreli iş sözleşmesi olmaması gerekmektedir.
Gazeteciler Cemiyeti; sunulan haber veya yayın önerisinde revizyon talep etme veya öneriyi reddetme hakkında
sahiptir. Başvurusu reddedilen gazeteciye, Proje takviminin el verdiği koşullarda, aynı mecrada yeni haber/yayın önerisi
sunma hakkı tanınacaktır.
2

Bu haber/yayın Norveç Büyükelçiliği finansal desteğiyle yürütülen “İnsan Hakları ve Bağımsız Medya Projesi”
kapsamında hazırlanmıştır. Bu haber/yayının içeriğinden yalnızca haber/yayını hazırlayan kişi sorumlu olup, herhangi bir
şekilde Norveç Büyükelçiliği’nin ve Gazeteciler Cemiyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Çocuk hakları haberciliği ve toplumsal cinsiyet odaklı habercilik eğitimlerinde, alanda uzman gazetecilerin
tarafından 2 bölümden oluşan atölye çalışmaları düzenlenecek. Program başvurusu kabul edilen gazetecilerin
atölye çalışmalarına katılmaları zorunludur.
Proje ekibi, eğitim programı kapsamında belirli aralıklarla iki kez düzenlenecek çevrim için toplantılarda başvuru sahibi
gazeteciler ile bir araya gelerek, sorularını yanıtlayacak, haber üretim süreci hakkında bilgi edineceklerdir.
Not: Lütfen e-postaların konu kısmını “adınız-soyadınız: haber önerisi / haber metni / telif sözleşmesi” şeklinde
doldurunuz.
Telif Ücretleri ve Yayın Süreci Hakkında
Proje kapsamında hazırlanacak haber ve yayınlar için telif ücreti brüt 540 Norveç kronu olarak belirlendi.
Ödemeler, belirlenen ücretin Türk lirası karşılığı olarak yapılacak.
Eğitim videolarını izleyen, atölye çalışmalarına katılan ve haberi/yayını onaylanan gazeteciden son olarak banka hesap
bilgilerini yer aldığı telif sözleşmesini doldurması istenir. Haberin veya yayının http://humanrights.gc-tr.org/ adresinde
yayınlanmasını takiben 1 ay içinde telif ücreti verilen hesaba yatırılır.
Proje kapsamında hazırlanmış olan röportaj haber ve araştırma dosyaları Gazeteciler Cemiyeti'ne ait yayın organlarında
yayınlanacak. Podcast ve canlı yayın içerikleri ise Gazeteciler Cemiyetine ait görsel/işitsel platformlarda yayınlanacak.
Proje kapsamında üretilen haber ve yayınlar, yürütülecek sosyal medya kampanyası ile Gazeteciler Cemiyeti sosyal
medya hesaplarından yaygınlaştırılacak.
Uygun Konu ve Temalar
Haber ve yayınların, başvuru yapılan eğitim programına uygun olarak hazırlanması gerekiyor. Haber ve yayınlarda,
seçilen konu üzerinde uzmanlaşmış akademisyenlerin, alanda faaliyet gösteren meslek örgütlerinin, dayanışma
platformlarının veya sivil toplum örgütü temsilcilerinin görüşlerine başvurulabilir. Seçilen konu hakkında, alanda
yetkin kurum, dernek veya kişilerin yazdığı raporlardan yararlanılabilir. Haber, röportaj ve araştırma dosyalarında
uzman görüşlerine, verilere ve rapor çıktılarına yer verilmesi bekleniyor. Podcast ve canlı yayınlarda ise seçilen
konuda uzman kişilerin katılımıyla yayın yapılması gerekiyor.
Telif Desteği Verilecek Formatlar
Proje kapsamında telif karşılığında haber/yayın yapılabilecek formatlar aşağıda belirtilmiştir.








Haber yazısı,
Röportaj
Araştırma dosyası
Podcast
Veri gazeteciliği
Sosyal medya platformlarında canlı yayın. *
* Sosyal platformlarda canlı yayın yapmayı tercih eden gazeteciler; yayın tarihi, yayın konusu ve yayın
konuğunu Editörün onayına sunmak zorundadır. Editörün canlı yayını takip etmesi beklenmektedir.

o
o
o

Podcast yayınları en az 20 dakika en uzun 1 saat olacak şekilde planlanmalıdır.
Sosyal medya platformlarında canlı yayın; en az 30 en çok 45 dakika olacak şekilde planlanmalıdır.
Röportaj, haber ve araştırma dosyaları boşluksuz 2 bin-5 bin vuruş aralığında yazılmalıdır.

Bu haber/yayın Norveç Büyükelçiliği finansal desteğiyle yürütülen “İnsan Hakları ve Bağımsız Medya Projesi”
kapsamında hazırlanmıştır. Bu haber/yayının içeriğinden yalnızca haber/yayını hazırlayan kişi sorumlu olup, herhangi bir
şekilde Norveç Büyükelçiliği’nin ve Gazeteciler Cemiyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Avrupa Basın Özgürlüğü Bildirgesi

1.
Basın özgürlüğü demokratik bir toplum için şarttır. Basın özgürlüğünü desteklemekve
korumak, çeşitliliğine, siyasi, sosyal ve kültürel misyonlarına saygı göstermek her hükümetin
görevidir.
2.
Sansüre müsaade edilemez. Tüm basın unsurlarındaki bağımsız gazetecilik, baskı ve zulümden,
hükümetlerin siyasi ve düzenleyici müdahalelerinden özgürdür. Basın ve çevrimiçi medya, devlet
lisansına tabi olamaz.
3.
Gazetecilerin ve basın mensuplarının bilgi toplama ve yayma hakkı tehdit edilemez,
sınırlandırılamaz veya cezaya tabi tutulamaz.
4.
Gazetecilik kaynaklarının korunması kesin surette desteklenir. Haber merkezlerinin, özel
odaların ve gazetecilerin bilgisayarlarının, bilgilerin kaynaklarını teşhis etmek veya yayıncı
mahremiyetini ihlal etmek amacıyla gözetlenmesi ve elektronik olarak gizlice dinlemesi kesinlikle
kabul edilemez.
5.
Basın unsurları görevlerini yerine getirirken, yasalar ve yetkililer tarafından tam anlamıyla
korunmalarının teminatı tüm devletler tarafından sağlanmalıdır. Bu, gazetecileri ve çalışanlarını
özellikle tacizden ve/veya fiziksel saldırıdan korumak için geçerlidir. Bu hakları ihlal etmeye yönelik
tehditler veya bu hakların ihlali, yargı gücü tarafından dikkatlice incelenmeli ve cezalandırılmalıdır.
6.
Basının ekonomik geçim kaynakları devlet tarafından, ya da devlet himayesindeki kurumlar
tarafından tehlikeye atılamaz. Ekonomik yaptırım tehditleri de kabul edilemez. Özel sektör şirketleri,
medyanın gazetecilik özgürlüğüne saygı duymak zorundadır. Bu şirketler, basın içeriğine baskı kuramaz
veya basın içeriğine ticari içerik karıştırmaya teşebbüs edemezler.
7.
Devlet veya devlet kontrolündeki kurumlar, basının ve gazetecilerin bilgiye erişim
özgürlüğünü engelleyemezler. Bu kurumlar, onların bilgi sağlama görevlerini desteklemekle
yükümlüdürler.
8.
Basın ve gazetecilerin, yurtdışı kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere, tüm haber ve bilgi
kaynaklarına engelsiz erişim hakkı vardır. Yabancı gazetecilere, muhabirlik yapabilmeleri için vize,
akreditasyon ve diğer gerekli belgeler vakit kaybetmeksizin sağlanmalıdır.
9.
Her ülkenin vatandaşlarının ulusal ve dış kaynaklara ve bilgilere erişim sağlayabilmesi
hakkıdır.
10.
Hükümet, gazetecilik mesleğine girişi kısıtlayamaz.
Ulusal Komite Yayın İlkeleri

1.
Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz. Genel ahlaka ve ailenin
korunması ile toplumun millî ve manevî değerlerine aykırı olmama ilkelerine azami özen gösterilmelidir.
2.
Nefret söylemine yer verilemez, kimsenin ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal
düzeyi ve dini inançları nedeniyle ayrıma, ötekileştirmeye, farklı muameleye izin verilemez.
3.
Yayınlarda her türlü şiddet, zorbalık, terör ve benzeri kanun dışı davranışlar özendirilemez,
övülemez, savunulamaz.
4.
Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira
niteliği taşıyan ifadelere yayınlarda asla yer alamaz.
5.
Özel yaşama saygı gösterilir, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu
yapılmasına izin verilmez.
6.
Haberlerde kişisel değerlendirmelere ve yorumlara yer verilmez.
7.
Haber ve araştırmalarda meslek etik ilkeleri çerçevesinde gerekli araştırma yapılır. Karşı görüş
alınmadan, soruşturmacı gazetecilik ilkelerine uyulmadan hazırlanacak yazılara yer verilmez.
8.
Gazeteciye kaynağı sorulamaz.
9.
Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.
10.
İlan ve reklam malzemesi haber şeklinde yayınlanamaz.

Bu haber/yayın Norveç Büyükelçiliği finansal desteğiyle yürütülen “İnsan Hakları ve Bağımsız Medya Projesi” kapsamında
hazırlanmıştır. Bu haber/yayının içeriğinden yalnızca haber/yayını hazırlayan kişi sorumlu olup, herhangi bir şekilde Norveç
Büyükelçiliği’nin ve Gazeteciler Cemiyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

